ADVERTENTIEFICHE 2019
CONCEPT
Het REVAzine bevat alle praktische informatie over de
beurs maar is meer dan louter een praktische gids.
Het magazine fungeert als smaakmaker voor de beurs.
Het spreekt de lezer vanuit zoveel mogelijk invalshoeken
aan, zodat die inziet dat er ook voor hem of haar een aanbod is op REVA2019. Om het magazinegevoel te versterken bevat het REVAzine geen artikels over de beurs op
zich, maar wel over het aanbod dat er te vinden is.
Zo krijgen de lezers concrete reportages voorgeschoteld
over onder meer mobiliteit voor mensen met een beperking en ouderen, en de nieuwe hulpmiddelen op de markt.
Of ze kunnen er interviews lezen met mensen uit het
werkveld en beleidsmakers.

OPLAGE
75.000 exemplaren (NL/FR)
TECHNISCHE SPECIFICATIES
VERSCHIJNINGSDATUM

Druk offset – quadri full color

januari 2019

Formaat
210 mm (B) x 270 mm (H)

TAALVERSIES

Aflopende advertenties: gelieve 3 mm extra langs

1 Nederlandstalige editie / 1 Franstalige editie

aflopende zijde te voorzien.
Aan te leveren materiaal

DOELGROEP

• Digitaal: Certified PDF 1.3 file op ware grootte

• Mensen met een beperking en hun begeleiders

• Leveren aan het communicatiebureau Magelaan, via

• Ouderen

Wetransfer (https://magelaan.wetransfer.com of per
e-mail (max. 4 Mb) naar reva@magelaan.be.

VERSPREIDING
• Thuiszorgwinkels

REVA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor

• Ziekenfondsen

tekstverloop, verschillen in kleur of vorm, of eender welk

• Wachtzalen van o.a. dokters- en kinesistenpraktijken

ander defect aan advertenties die op digitale media

• Apothekers

aangeleverd werden.

• Lokale dienstencentra en ouderenverenigingen
• Begeleiders en hulpverleners
• Belangenverenigingen
• Exposanten
• Instellingen uit de sector

Deadline donderdag 22 november 2018
Inschrijven enkel via www.reva.be

ADVERTENTIETARIEF 2019
FORMAAT

AFMETINGEN (breedte x hoogte)

NL

FR

NL/FR

€ 350

€ 350

€ 490

€ 720

€ 720

€ 1008

BINNENPAGINA’S
1/4 pagina

92 mm x 124 mm

1/2 pagina liggend
nuttig

aflopend

210 mm x 135 mm

191 mm x 124 mm

+ 5 mm snijrand aan elke zijde

1/2 pagina staand

€ 720
nuttig

105 mm x 270 mm
+ 5 mm snijrand aan elke zijde

1/1 pagina

€ 1230
nuttig

COVERPAGINA’S

€ 1008

aflopend

94 mm x 252 mm

191 mm x 254 mm

€ 720

€ 1230

€ 1722

aflopend

210 mm x 270 mm
+ 5 mm snijrand aan elke zijde

NL

FR

NL/FR

cover 2

€ 1450

€ 1450

€ 2030

cover 3

€ 1300

€ 1300

€ 1820

cover 4

€ 1650

€ 1650

€ 2310

Geen kant-en-klare advertentie voorhanden?
Communicatiebureau Magelaan maakt die graag in overleg met u.
+32 9 224 40 65
info@magelaan.be
www.magelaan.be

